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ProCup APP är här, redo att laddas ner från Google Play eller Apples Appstore 

 

 

 

 

 

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet har detta projekt tagit mycket längre tid än 

planerat och blivit mer ekonomiskt kostsamt än förväntat. Nu är det dock 

klart och vi kan lansera ProCup app för IOS och Android.  

På nästa sida får du lite mer information om hur du använder appen och vilka 

fördelar den ger dig och er turnering. Alla pågående cuper aktiveras, vill du gå 

tillbaka till gamla HTML-appen gör du den inställningen i design startsida. 
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Ny Cup - app 

 

Styr appen via ProCup admin 

Skillnaden mot den gamla HTML-appen kommer inte att bli så stor om man utgår från admin. Du kommer 
fortfarande att kunna ladda upp bild, egna sponsorer och skapa egna menyer. Allt hanteras i Admin precis 
som tidigare.  
 
Den stora skillnaden är att appen alltid finns att ladda ner i Apple Appstore / Google Play. I appen kommer 
en sökfunktion att vara tillgänglig där ni och era besökare söker den aktuella cup som de vill besöka. Med 
andra ord kan man enkelt skifta mellan olika cuper i appen. Appen kommer att vara kostnadsfri för er arran-
görer, med det tillägget att det är ProCup partners som syns i den. Vill ni ha möjlighet att lägga till egna 
sponsorloggor går det att köpa loss den delen och det hanteras i ProCup admin. Så småningom ska den 
också kunna köpas loss så att er cup får ”en egen” app i Appstore/Google Play. Planeras att lanseras efter 
sommaren. 
Ett annat inslag i appen är att det kommer att finnas notifieringar dvs om en besökare följer ett lag så pop-
par det upp info i appen när något favoritlag spelat. 
Det finns även koppling mot Facebook och kommentarsfält på varje match. 
 
Så fort ni skapar en ny turnering, kommer den nya appen automatiskt att vara aktiverad.  

Om ni redan har en aktiv turnering, och ni t.ex. är i anmälningsfasen, så kan ni välja att aktivera den nya appen. Detta gör 
ni under Design > 3. Design inställningar. 

Kryssmarkera alternativet och fortsätt genom att klicka på knappen Spara - fortsätt till appen. 

Vi tror att den här uppgraderingen kommer att ge er arrangörer en ännu bättre ProCup-upplevelse. 
 
Alla pågående cuper aktiveras, vill du gå tillbaka till gamla HTML-appen gör du den inställningen i design 
startsida. 
 
När Ikonerna uppe till höger dyker upp i admin och på hemsidorna är det igång men det är nära nu.  
HÅLL UTKIK!   
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https://apps.apple.com/se/app/procup/id1483626775
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optime.procup&gl=SE
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